
Na prahu
     Drazí farníci! Asi každý z nás jednou stal 
před zavřenýma dveřma a měl udělat ten 
pomyslný krok vpřed do neznáma. I my dnes 
stojíme před dveřma nového roku 2013 a víme 
jedno, že to co se bude dít jsme nikdy nezažily, 
bude to neopakovatelné. Můžete namítat, že 
den bude mít stejně 24 hodin, že se týden přece 
nezmění, bude mít sedm dnů, že i délka roku 
bude omezena dvanácti měsíci, že se to vše 
opakuje. Ano, „obal času” je stejný, no to co nese 
v sobě je dar do naši dispozice. Jak to mnohdy 
bývá zvykem, na začátku roku si dáváme různá 
předsevzetí, kterými chceme ten rok vyplnit, 
no často to končí u prvního měsíce, u vytrvalců 

trošku déle a několik statečných to dotáhne do 
zdárného konce. Proto je nádherné, že hned 
první den roku začínáme se jménem Ježíš . 
Význam slova „Ježíš” - „Ješua” je „Bůh je záchra-
na”. A to je to hezké poselství, že s každého nez-
daru, pádu či hříchu, mně chce Bůh zachra-
ňovat. Stojí se mnou na prahu nového roku a ja-
koby říká: „Jen vykroč a jdi! Já tě budu chránit.” 
A s Ním budou věci našeho života opravdu ne-
opakovatelné. Protože On ujišťuje: „Hle - 
všechno tvořím nové!" (Zj 21,5).
     A tak společně vykročme do nového do-
brodružství s Bohem, které pro naši 
farnost On sám nachystal. 
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SVATOJÁNSKÝ HLAS
Dvoutýdenník Římskokatolické farnosti sv. Jana Křtitele ve Frýdku *R����� I.*
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1. ledna - Slavnost Panny 
Marie, Matky Boží je v 
západní křesťanské tradici li-
turgický den, který je po slav-
nosti Narození Páně osmým a 
připadá tedy na 1. leden. V ob-
čanském kalendáři je den 
počátkem nového roku. 

Oktáv zakončuje týdenní oslavu Vánoc a za-
měřuje pozornost na jednu z teologických nauk 
církve, totiž označení Panny Marie - Boží rodičky 
(theotokos). Tento titul, přiznaný Ježíšově matce 
Marii Efeským koncilem roku 431 vyjadřuje 
především christologickou nauku o božství 
Ježíše Krista. V římskokatolické církvi se jedná o 
jeden z  zasvěcených svátků. Římskokatolická 
církev také toto datum spojuje se Světovým 
dnem modliteb za mír.

Mariánské nám. 145, 73801 Frýdek-Místek, tel.: klášter:558 628 415
kancelář:731 625 682, e-mail: rkf.frydek@doo.cz, web: www.farnostfrydek.cz

Harmonogram 
předmanželských katechezí farnosti 

sv. Jana Křtitele ve Frýdku
Od ledna 2013 dochází ke změně v pořádání 
příprav na svátost manželství. V průběhu roku 
budou probíhat 4 cykly po 6 katechezích, 
které povedou: P. Anton Verbovský, CSsR, P. 
Roman Janáč, CSsR, P. Krzysztof Strzelczyk, 
CSsR, manželé Lidka a Stanislav Čajánkovi, 
manželé Lada a Michal Bučkovi a Mgr. 
Veronika Šnerchová. V dalších cyklech 
katecheze půjdou v pořadí a s obsazením dle I. 
cyklu. Všechny katechéze ve všech cyklech 
budou mít jednotný začátek v 18.00 hodin a 
budou se konat v klášteře. První cyklus bude 
zahájen dne 3.1.2013 v 18.00 hodin. Po-
drobnější informace naleznete na webových 
stránkách farnosti: www.farnostfrydek.cz 

„Člověk nežije jen z lásky, kterou přijímá,ale hlavně z té, kterou daruje." (bl. Matka Teresa)



ALIANČNÍ TÝDEN MODLITEB VE FRÝDKU-MÍSTKU 
Od pondělí 7. ledna neděle do 13. ledna !bez soboty! budou vždy v jedné církvi společné ekumenické 

bohoslužby. Časy začátků jednotlivých modlitebních setkání jsou sjednoceny na 17.00. Bohoslužby povede 
místní sbor, ale kázat bude hostující kazatel z jiné církve. Na závěr bude prostor pro společné modlitby. 

 
 
 
 
 

Datum Čas Místo konání Kazatel 

Pondělí 
7. ledna 

17.00 
Slezská církev evangelická a.v. 
Smetanova 376 

farář Římskokatolické farnosti Místek                  
Josef Maňák 

Úterý 
8. ledna 

17.00 
Českobratrská církev evangelická 
Fara ČCE; Husova 377 

farář Římskokatolické farnosti Frýdek 
Anton Verbovský 

Středa 
9. ledna 

17.00 
Církev bratrská 
Fara ČCE Husova 377 

pastor Slezské církve evangelické a.v.  
Miroslav Sikora 

Čtvrtek 
10. ledna 

17.00 
Kostel sv. Jakuba v Místku 
Farní náměstí 56 

kazatel Církve bratrské 
Petr Kučera 

Pátek 
11. ledna 

17.00 
Církev adventistů sedmého dne 
Slezská 1982 

farář Českobratrské církve evangelické         
Pavel Křivohlavý 

Neděle 
13. ledna 16.00 

Kostel sv. Jana Křtitele ve Frýdku 
Farní ulice 1 

kazatel Církve Adventistů sedmého dne 
Vlastimil Fürst 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!! TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA!!!
Ve dnech 2.1.2013 - 15.1.2013 proběhne tradiční Tříkrálová sbírka pořádána Charitou 

Frýdek-Místek. Výtěžek sbírky bude z větší části věnován na podporu středisek Charity 

Frýdek-Místek a menší část na projekty diecézní charity ostravsko-opavské a humanitární 

pomoc. Další podrobnosti k Tříkrálové sbírce budou zveřejněny v ohláškách.

Charita Frýdek-Místek připravuje „Tříkrálový koncert“ na podporu 

tříkrálové sbírky v neděli 6.1.2013 v 16.00 hodin ve farním kostele. V 

programu vystoupí frýdecké scholy: scholička OVEČKY, schola 

VENIMUS, schola DIDACHÉ 

KONTAKTY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

P. Anton Verbovský CSsR P. Krzysztof , administrátor farnosti: 739660113, 

Strzelczyk CSsR P. Roman Janáč CSsR, kaplan: 604556301, , kaplan: 732256223

Úřední hodiny: Pondělí: Čtvrtek: 9.00-11.30, 15.00-17.00  9.00-11.30, 14.00-16.00 

*Žádosti o pohřby: pondělí – pátek  Svátost smíření: při každé mši sv. a je ji možno *
přijmout také v klášteře po telefonické dohodě  Svátost nemocných: kdykoliv*

Tento bulletin je neprodejný, podpořit nás můžete na č.ú: 1015025651/5500

Pastorační aktivity ve farnosti 
v roce 2012

Křty - 28 |Sňatky - 12 | Pohřby - 42 | 
1. sv. přijímání - 21 | Biřmování - 12 | 

Svátost nemocných - 225
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